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Tycho Brahes Hven
Med anledning av del aktuella restaureringsprojektet, vars resultat invigs den 3 juli i år,
ägnas detta nummer av Ale helt åt Tycho Brahes anläggningar pä Ven. I tre artiklar
behandlas de arkeologiska och trädgårdshistoriska aspekterna samt problematiken kring
rekonstruktion och levandegörande.

Den 3 juli 1992 vill jag se som ett etappmål. Ett femårigt projekteringsarbete
avslutas. En stor kunskapsmängd har
samlats in. Nu blir anläggningen tydlig.
Man talar inte längre om Tyeho Braheminnena. Man talar om Tycho Brahes
Hven.
Rekonstruktionen av vallarna kan ses
som ett historiskt-arkeologiskt experi¬
ment. Erfarenheten från grävningarna
har parats med litterära beskrivningar av
vallbyggnadskonst under 1500-talet. Pla¬
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neringen av trädgården har föregåtts av
samma procedur. Sven-lngvar Andersson
har lagt pussel av Alnarpsseminariets
olika bitar. »En planterad hypotes» kallar
han den spirande blomster- och frukt¬
trädgården.
Också utställningen i det lilla Tycho
Brahe-museet har föregåtts av ett inten¬
sivt sökande. Inte bara då det gäller
autentiska föremål utan framför allt ett
sökande efter sammanhang. Vad förenar
idéerna bakom alkemi, astronomi och
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Sven-lngvar Anderssons skiss över Uraniborgsomradet så som det ter sig efter restaureringsarbetets avslutning.
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växtlighet? Var det samma drivkraft som
drev Tycho Brahe att observera stjärn¬
himlen och som fick Shakespeare att
konstruera »The Globe»?
Den 3 juli kommer en del av resultaten
att bli synliggjorda. Tycho Brahe bekla¬
gade sig pä 1500-talet över att ingen hade
förståelse för hans vedermödor. Det var
före folkbildningens tid. Idag finns välut¬
bildade guider, ett omfattande skyltsystern, museum med mediarum och för¬
säljning av skrifter. Venborna medverkar
invigningsdagen med tidstypiska kläder,
mat och musik. Alla 32 skolbarnen har
hela våren varje vecka studerat 1500talets musik och dans.

2

Men för att Tycho Brahes Hven ska
leva vidare behövs fortsatt engagemang.
Att Alnarp tar tag i det nyvaknade intres¬
set för växthistoria, att Riksantikvarie¬
ämbetet fortsätter sin satsning på monu¬
mentvård - främst tänker jag då på
Stjärneborg - att båtbolagen arrangeratpaketresor samt sist - men inte minst - att
det nya museet blir verklighet.
Kanske kunde nästa festlighet tradi¬
tionsenligt äga rum 19% - pa 450-årsdagen av Tychos födelse - med en in¬
vigning?
Margareta A!in

Projektledare

Tycho Brahe och restaureringsprojektet på Ven
Av Klas Hyltcn-Cavallius
Stora Björnuns gränd 1 , 224 57 I und

3 juli 1592 var cn högtidsdag på Ven. Den
unge Christian IV 1 besökte astronomen
Tycho Brahe pä Uraniborg. Christian
förundrades över allt han fick se och blev
särskilt fängslad av en liten mekanisk
himmelsglob. Tycho gav honom den då
till skänks. I gengäld tog Christian av sig
cn guldkedja han bar kring halsen, och
skänkte den till Tycho. Det var en stor
dag pä Uraniborg!
3 juli 1992 är det 400 år sedan detta
hände.2 Då invigs de nyrestaureradc
Tycho Brahc-minnena på Ven.
Projektets början
Restaureringen är resultatet av cn lång

process, som inleddes med ett initiativ av
Karl L. Larsson och astronomen Gunnar
Larsson-Leander är 1984.' I december
1986 tillsatte kommunstyrelsen i Lands¬
krona en arbetsgrupp, där bl. a. under¬
tecknad ingår. Detta viktiga beslut var
resultatet av en positiv reaktion från
kommunalrådet Allan Karlsson. Han in¬
såg projektets betydelse och stöttade det
i det viktiga inledningsskedet. Efter
närmare fem års arbete kunde vi, i sep¬
tember 1991, starta det praktiska arbetet

pä Ven.
Det var på eftermiddagen den 9 sep¬
tember som grävskopan inledde sitt schaktningsarbete. På förmiddagen samma dag
hade kulturminister Bengt Göransson
hedrat projektet genom att besöka platsen.
Projektet har finansierats med tvä miljoner

kronor från Riksantikvarieämbetet, två
miljoner kronor från Landskrona kom¬
mun och cn miljon från Crafoordska stif¬
telsen .
Mina medförfattares artiklar

Detaljerna i rcstaureringsplanen skildras
i en separat artikel av projektets arkitekt
Svcn-Ingvar Andersson, som är professor

i landskapsarkitektur vid Kunstakademiet
i Köpenhamn. De arkeologiska under¬
sökningar, som varit en förutsättning för
arbetet, inleddes år 1988 av Anders
Ödman vid Lunds Universitets Historiska
Museum. De skildras här i en artikel av
Magnus Artursson, som utfört de fortsat¬
ta utgrävningarna på Ven. Hela arbetet i
projektet har från första stund skett i
samråd med länsantikvarien Carin Bunte.

Tychos betydelse
Det är allmänt bekant att Tycho Brahe
var en stor man inom astronomin. Hans
idoga observerande av stjärnor och pla¬
neter under de 21 åren pä Ven gav en
grund för Johannes Keplers arbete.
Kepler blev den som, efter Tycho Brahes
död, upptäckte lagarna för planeternas
rörelser. Särskilt viktiga var Tychos
observationer av planeten Mars. Senare
under 1600-talet upptäcktes tyngdlagen
av Isaac Newton. Han utnyttjade då bl.a.
Keplers lagar. I vära dagar gör vi beman¬
nade rymdfärder runt jorden, och vi sän3
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Christian IV på besök hos Tycho Brahe på Uraniborg den 3 juli 1592. 1800-talsmålning av Eckersberg.
Privat ägo.

der rymdsonder till de yttersta delarna av
vårt solsystem. Tychos arbete under de
stjärnklara nätterna på Ven i slutet av
1500-talet lade en grund till allt detta.
Förläningen av Ven

1576 fick Tycho Brahe ön Ven i förläning
av Kung Frederik II. Han tog snabbt ön i
besittning, och livet på ön ändrades dras¬
tiskt. En furstlig vetenskapsanläggning
skapades på några få år. 1597 lämnade
Tycho Brahe Ven efter konflikter med
bönderna och med kung Christian IV.
4

Konst och vetenskap
I våra dagar är vi ovana vid att förknippa
ett sådant ord som »furstlig» med en
vetenskaplig anläggning. Vi har kanske
också svårt att förknippa det som tillhör
1500-talet med »vetenskap», som ju är ett
ord som ger oss mycket moderna associa¬
tioner. Men betänk då att det som Tycho
skapade på Ven, var vad vi med dagens
språk ibland kallar högteknologi. Vad
finns det i dagens teknik som imponerar
lika mycket på nutidsmänniskan som
Tychos anläggningar imponerade på då¬
tidens människor?

Vi vet att den unge Christian IV impo¬
nerades av Tychos instrument och anlägg¬
ningar, pappcrsmöllan, boktryckeriet,
det praktfulla slottet och observatoriet
Urani borg och det halvt underjordiska
observatoriet Stjärneborg. Men tänk
också på hur bönderna på Ven måste ha
förundrats inför t.ex. en sådan sak som
urtavlan uppe på Uraniborg! Det fanns
nog många venbor som aldrig varit på
fastlandet och sett ett tornur!
Även Tychos jämlikar, adelsmännen i
Danmark, kan ha förundrats inför hans
verksamhet. Men det är inte självklart att
deras förundran var enbart positiv! På
Sjärneborg, det halvt underjordiska
observatoriet som byggdes 1584-85, lät
Tycho göra inskriften:
NHC KASCES, NEC OPES, SOLA ARTIS
SCEPTRA PERENNAN I

I översättning av professor Birger Bergh
lyder texten: Varken makt eller rikedom,
endast konstens och vetenskapens välde
består. Peter Zeeberg, den danske kän¬
naren av Tychos latinska texter, har
påpekat att denna text var mycket viktig
för Tycho. Genom att placera den på
observatoriet Stjärneborg markerade han
för sina adelsvänner att den vetenskap
han sysslade med hade ett värde och att
den var något bestående, någonting för
framtiden.
Att översätta det latinska »artis» med
»konstens och vetenskapens», är något
som astronomen Knut Lundmark förde
fram på 1940-talet. Därigenom poängte¬
ras att det som renässansmänniskan
menade med konst, innefattar både det vi
nu kallar konst och det vi kallar veten¬
skap.

7 id iga re restaureringar
Resterna av Tycho Brahes observatorieanläggningar har restaurerats tidigare.
En utmärkt redogörelse för det kan man
läsa i Astronomisk Tidsskrift.3 Det kan
vara särskilt intressant att nämna den
stora restaurering, som gjordes i sam¬
band med att man år 1901 högtidlighöll
300-årsminnet av Tychos död. Den dri¬
vande kraften den gången var den kände
astronomiprofessorn C. V. L. Charlier i
Lund.
I början av 1920-talet undersöktes Uraniborgsområdet av Martin Olsson, som
sedermera blev riksantikvarie. Dä gjor¬
des förbättringar av området, som tyd¬
ligen pä de två årtionden som gått sedan
1901, återigen blivit i behov av uppsnygg-

ning.
1951-52 riktades intresset mot Stjärne¬
borg. Ruinresterna hade tidigare varit
tillfälligt framgrävda i samband med den
stora astronomikongressen 1904 men åter
blivit övertäckta med grus. Nu togs de
fram igen och anläggningen byggdes över
med den betongkonstruktion, som vi kan
se i dag.

Varför behövdes ännu en restaurering?

Både Uraniborgsområdet och Stjärne¬
borg har blivit mycket medfarna under de
senaste årtiondena. Hela anläggningen
har gjort ett förfallet intryck och blivit
alltmer otydlig. Tycho Brahe-museet,
som tillkom omkring 1930, har gett besö¬
karna information. Men för dem som
bara av en tillfällighet kommit förbi om¬
rådet eller som kqmmit, när museet varit
stängt, har informationen utomhus varit
nästan obefintlig. De senaste åren har det
bara funnits en liten skylt vid Uraniborg
och en vid Stjärneborg.
Under mina besök på Ven har jag ofta

5

n

r

i

':l
h

A

Så här har många turister mött Uraniborgsanläggningen de senaste åren. Den
lilla skylten har varit den enda information som funnits utomhus. Foto Klas
Hyltén-Cavallius.

sett följande händelseförlopp: En båt
kommer in till Bäckviken. Efter ett tag
kommer en grupp turister cyklande eller
gående längs vägen. De får syn på Stjärneborg på vägens vänstra sida. De stan¬
nar upp och tittar in genom de nu ganska
medfarna glasrutorna i de rekonstruerade
kupolerna. En kollega till mig berättade
att han vid ett sådant tillfälle hört en
besökande man säga: »Det här måste
vara någon sorts pumpstation till ett

reningsverk!»
En del besökare har läst den lilla skyl¬
ten vid Stjärneborg, men den har inte
sagt dem så mycket om hur det arbetades
nere i kryptorna. Jag har ofta sett hur be¬
sökarna vandrat vidare efter Stjärneborgsbesöket utan att överhuvudtaget
lägga märke till Uraniborgsanläggningen
på andra sidan vägen. Vid ett tillfälle
för några år sedan besökte jag området
tillsammans med Lars Cnattingius från
Riksantikvarieämbetet. När vi gick mel¬
lan Stjärneborg och Uraniborg, utbrast
6

han plötsligt: »Men titta vi har ju inte ens
vår skylt med ’kringlan’ här längs vägen!»

Livet på Uraniborg då och nu
De som tittat över vägen mot vad som en
gång varit det stolta Uraniborg, har ofta
inte reflekterat över att det var ett slottsområde från renässansen de hade framför
sig. Man har sett några otydliga vallar och
bakom dem ett fotbollsmål. En helt rim¬
lig tanke är naturligtvis att vallarna är
upplagda som vindskydd för skolans
fotbollsplan. Låt mig här passa på att
påpeka att fotbollsmålen är något mycket
viktigt i sammanhanget. Att det en gång i
tiden byggdes en skola på Uraniborgsområdet var i och för sig en antikvarisk
olycka. Men nu ligger skolan där och den
är mycket starkt förankrad i generationer
av venbors liv. Skolan skall ligga kvar.
Sven-Ingvar Andersson har utformat sin
restaureringsplan så, att skola och forn¬
minne skall kunna samsas på platsen.
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Uraniborgs fasad. Rekonstruktion av Charles Christensen 1921 .

Personligen tycker jag också att skolan
tillför ett välbehövligt liv till området.
Tänk bara på vilken sjudande aktivitet
som rådde här på Tychos tid! Uraniborg
avbildas ofta på ett mycket »stillsamt»
sätt. Men se på Bruegels målningar! Det
folkliv man ser på dem, kan också ge en
antydan om hur det en gång sett ut här på
Uraniborg. Det lagades mat i köket, det
eldades i ugnarna i det alkemiska labora¬
toriet i södra delen av källarvåningen. På
den cirkelrunda gårdsplanen knastrade
gruset, när man körde in med häst och
vagn för att lämna varor eller gäster till
Uraniborg. Hästarna behövde inte vända;
man körde bara runt slottet och ut på
andra sidan genom motsatta porthuset.
Vakthundarna skällde, vinden kanske
svängde vindflöjeln uppe på den för¬
gyllda kula, som satt på Uraniborgs kupol
och blänkte i solskenet. Från vallarna
kunde man se det glittrande Öresund.
Kan vi uppleva något av detta i dag?

Uraniborg är borta. Men sundet glittrar
fortfarande, och kanske barnen, som spe¬
lar fotboll på skolgården, hjälper oss att
få fram något av 1500-talsstämningen.
Naturligtvis skall man också kunna
uppleva platsen i fullkomlig stillhet. Den
möjligheten kommer också att finnas.
Skolan slutar på eftermiddagen, och då
sänker sig friden över Uraniborgsområdet. Det finns också andra tillfällen, när
det är stilla på Uraniborg. Det är en plats
som man inte bara bör besöka vår- och
sommardagar. Även ett vinterbesök kan
vara en stor upplevelse.
Vill man komma Tychos verklighet rik¬
tigt nära, bör man naturligtvis göra ett
besök efter mörkrets inbrott. En sen
höstkväll, eller varför inte en kall och
klar vinternatt, är en mycket lämplig tid¬
punkt för ett besök. Tycho Brahe och
hans medhjälpare missade i stort sett inte
en stjärnklar natt under åren på Ven!

7

Att göra fornminnet levande

Riksantikvarie Margareta Biörnstad är
angelägen om att vära fornminnen görs
levande. Det är för detta som vi fått dc
två miljonerna från Riksantikvarieämbe¬
tet. Genom att låta Uraniborgsområdet
återfå något av de ursprungliga konturer,
som blivit så utsuddade under senare år,
genom att sätta upp skyltar, som i text
och bild skildrar Tycho Brahe, hans värld
och verksamhet, vill vi hjälpa besökarna
på traven.

Ett stenklot som sätter fantasin i rörelse
För några år sedan skulle venbon Helge
Carlsson rensa upp dy ur en damm vid
Kungsgården, som ligger strax söder om
Stjärncborg. Plötsligt fick han något hårt
och tungt i grävskopan. Det visade sig
vara ett stenklot med ca 27 cm diameter.
I samband med en av våra utgrävningar
sökte han upp oss och berättade om
klotet.
Helge Carlsson tänkte sig att ungefär
följande kan ha hänt: När Tycho Brahe
lämnat ön, plundrades byggnaderna av
bönderna. Man tog hand om användbart
material som trä, järn och byggnadssten.
Bland ruinresterna låg ett stenklot, som
ingen av de vuxna brydde sig om. Del
fick barnen leka med. De rullade iväg
klotet, Det var enkelt, för de befann sig
på öns högsta punkt. Så kom de ner till
dammen. Den fanns redan på den tiden
och var en av de översta dammarna i den
stora dammanläggning, som Tycho låtit
anlägga för att få vatten till vattenhjulet i
pappersmöllan. Dammbyggena hade varit
ett mycket hårt slit för venborna. Kanske
var det en kall vinterdag med tjock is på
dammen. Stenklotet rullades ut på isen.
Kanske någon som var stor och stark lyfte
upp klotet och kastade ner det för att se

8

vad isen tålde. Isen brast med ett brak,
och klotet sjönk ner i dyn, där det blev
liggande i nästan fyra århundraden. Så en
dag kom Helge Carlsson med sin gräv¬
skopa!
Vi kommer troligtvis aldrig att få veta
exakt hur stenklotet hamnat i dammen.
Men det är inte väsentligt. Helge Carls¬
sons historia är fullt rimlig. Det kan också
ha gått till på andra sätt. Men klotet har
satt fantasin i rörelse och hjälpt oss att
leva oss in i livet för ett par hundra år
sedan. Arkeologen Anders Ödman bedö¬
mer det som högst sannolikt att klotet
härrör från Tychos anläggningar. Helge
Carlsson har haft vänligheten att över¬
lämna det till Tycho Brahe-museet pä
Ven.

Glastavlan vid Uraniborg
Den som besökt Uraniborg de senaste tre
åren, kan ha lagt märke till en genomsiktlig glastavla med Uraniborgs konturer,
som satts upp i ena hörnet av anläggning¬
en. Tavlan har utvecklats av landskaps¬
arkitekten Sven-Ingvar Andersson med
bidrag av Riksantikvarieämbetet. Den är
ett försök att låta besökarna uppleva
Uraniborgs elegans och spänning, trots
att byggnaden sedan länge jämnats med
marken.
Tavlan sattes upp i juni 1989, långt
innan restaureringsarbetena påbörjades.
Av praktiska skäl fick den placeras i det
södra hörnet av området, ungefär där
Tychos boktryckeri legat. Det betyder att
tavlan visar konturerna av Uraniborgs
södra gavel. Det är en vy som är tämligen
obegriplig för den som inte är väl hem¬
mastadd i Uraniborgs arkitektur. Den
praktfulla östfasaden är betydligt vackra¬
re, intressantare och lättare att förstå.
Men om vi 1989 skulle satt upp en tavla
som visade östfasaden, så hade tavlan

i
jH

m

8

å &mm
Tfral
■

Så
Pis rAi A

Yn\

I

&

*y

m

i

«

T

SS äWßfei.,i
®;

Ml Tf]

%á>

<•-.
/r

lill'fi

f

Stjärneborg enligt Tycho Brahe.

hamnat i ett buskage på ett ställe där
turisterna knappast skulle hitta den. Nu
skall tavlan emellertid bytas ut mot en,
som visar östsidan och som placeras i när¬
heten av det östra porthuset.

Tycho Brahe-museet - framtidsplaner
Omkring år 1930 byggdes ett litet Tycho
Brahe-museum på Ven. Arkitekt var Sven
Ahlbom. Det lilla museet är i stort behov
av en förbättring. Det är mycket trångt,
och den utställning, som funnits där de
sista årtiondena, har endast svenska
texter. Om vi åker utomlands och besö¬
ker ett museum, som skildrar en person
av Tycho Brahes internationella bety¬
delse, blir vi både förvånade och förarga¬
de om det inte finns någon text på t.ex.
engelska. Nu hoppas vi att museet skall få
bättre utrymme.
Riksantikvarieämbetet har gett Lands¬
kronas kultur- och museichef Margareta
Alin i uppdrag att utreda frågan om
Tycho Brahe-museet. (Margareta Alin är
sedan hösten 1991 projektledare för hela

Tycho Brahe-projektet, som hon tagit
över efter stadsarkitekten Gunnar Her¬
mansson, som nu är tjänstledig p.g.a.
arbete i Lund.)
Arkitekten Kim Gyllenpalm har ut¬
arbetat mycket intressanta förslag till det
nya Tycho Brahe-museet. Ritningarna
har bl.a. varit utställda på Arkitektur¬
museet i Stockholm och på Landskrona
Museum. Finansieringen av ett nytt
museum har ännu inte lösts, men vi som
arbetar med projektet hoppas att det
skall bli verklighet, så att hela anlägg¬
ningen skall kunna leva upp till Tycho
Brahes internationellt goda rykte.

En hok tryckt i Tychos boktryckeri
En besökare, som känner till Tycho
Brahe och hans verk, väntar sig rimligen
att någon av de berömda böcker, som
Tycho skrev, skall finnas i Tycho Brahemuseet på Ven. Någon sådan bok har hit¬
tills inte funnits i det lilla museet.
Museet har överhuvudtaget inte haft
många originalföremål. Några av de in9
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Boken Epistolarum Astronomicarum Libri, tryckt på Uraniborg på papper frän
pappersmöllan pä Ven är 1596. Foto Klas Hyltén-Cavallius.

tressantaste föremålen på museet har
varit avgjutningar av original, som för¬
varas i Lund. Det galler t.ex. de berömda
bronskranarna och brottstycket av Uraniborgs grundsten. Ett undantag är den del
av vattenhjulet, som N. A. Møller Nicolaisen hittade vid utgrävning av pappers¬
möllan vid Möllebäcken pä 1930-talet.
Den har visats på museet, men det har
varit trångt om utrymme för den stora
träkonstruktionen .
I januari 1991 kom plötsligt ett erbju¬
dande från ett antikvariat i Köpenhamn.
Vi fick då ett tillfälle att köpa in några
böcker, av vilka en, Epistolarum Astro¬
nomicarum Libri, var tryckt på Ven på
papper från Tycho Brahes eget pappers¬
bruk på ön. I Sverige gick det inte att
uppbringa några pengar för detta, men
efter någon månad fick vi ett generöst
bidrag på 100000 svenska kronor från
paret Bodil och Helge Pedersen i Köpen¬
hamn (grundarna av Tycho Brahe Plane¬
10

tarium). Ett bidrag från en nordisk Tycho
Brahe-fond ställdes också i utsikt.
På våren 1991 kunde böckerna köpas
in och föras till Sverige. De kan dock inte
utan vidare ställas ut i det nuvarande
Tycho Brahe-museet pä Ven. Stöld- och
brandsäkerhetskraven är stora för så vär¬
defulla musciföremål. Detta accentuerar
ytterligare behovet av en ny museibyggnad. Kommer den till stånd, så kommer
det att bli ett museum, som kan uppvisa
den självklara raritet, som utgörs av en
bok, som tryckts i boktryckeriet, som låg
bara något hundratal meter från museet!

Ven - inte bara Tycho Brahes ö

Under invigningsdagen den 3 juli 1992
kommer givetvis allt på Ven att kretsa
kring Tycho Brahe. Men vi måste komma
ihåg att Ven inte bara är Tycho Brahes ö.
För folket på 1500-talet var hans tid på ön
mycket besvärlig. Deras frihet begränsa-

des, och de fick slita härt med dagsverken
för den hårde Brahen. I dag bor andra
människor på Ven. Rn del är intresserade
av Tycho Brahe, andra inte. Det måste vi
respektera.
Dagens Ven har mycket att erbjuda,
som inte har med Tycho att göra. Ön är
underbart vacker. För den kulturhisto¬
riskt intresserade finns en annan nyhet på
Ven. Det är den fyrlängade Nämnde¬
mansgården, som nu bevaras som hembygdsmuseum. För oss som arbetar inom
Tycho Brahe-projektet är det en glädje
att den delen av Vens kultur också har

fått stöd av Riksantikvarieämbetet, och
vi gratulerar våra vänner på Nämnde¬
mansgården till deras fina arbete. De
startade sitt projekt senare än vi gjorde,
men hann inviga sin gård redan 1991 !

Noter
1

Frederik II dog 1588. Vid Ven-besöket 1592 var
den 15-årige Christian ännu omyndig. 15% kröntes
han till kung och regerade til! sin död 1648.
2 Vi är medvetna om 1700-talets kalenderreform,
men firar ändå den 3 juli.
3
Se utförliga artiklar i den nordiska astrottomitidsk riften Astronomisk Tidsskrift 1985: 1 och 1985:4.
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Uraniborg i bild och verklighet
Av Magnus Artursson
Arkeologiska institutionen. Lunds Universitet

Restau reringsp ro jek tet
Under två år, från 1988 till 1990, har rela¬
tivt omfattande provgråvningar gjorts
inom Uraniborgsområdct. fornlämning
nr 29. S:t Ibb sn Sk. Syftet har varit att
ta fram ett underlag till den rekonstruk¬
tion av fornlämningen, som planerats
sedan länge. Resultaten av dessa prov¬
grävningar har redovisats i »Arkeolo¬
giska undersökningar på Uraniborg, S:t
Ibb sn Sk, 1988-90» sammanställd av
Anders Ödman, LUHM. Utifrån de fakta
som presenteras här samt kompletteran¬
de arkivstudier av arkitekt Ulrik Bugge,
Köpenhamn, sammanställdes en projekt¬
beskrivning av landskapsarkitekt SvenIngvar Andersson under sommaren 1991 .
Denna projektbeskrivning godkändes av
länsstyrelsen i Malmö med följande moti¬
vering: »Tycho Brahes slottsliknande
bostadshus/observatorium Uraniborg på
Ven förföll snabbt efter det att Tycho
lämnat ön 1597. Platsen, som restaurera¬
des 1926 och 1950, besöks av ett mycket
stort antal svenska och utländska turister.
I nuvarande skick ger området en otydlig
och för cn bredare allmänhet svårbegrip¬
lig bild av den Braheska anläggningen.
För att gc platsen ett utseende, som tyd¬
ligare visar Uraniborganläggningcn. av¬
ses cn restaurering att göras av vallen och
en del av trädgården. För framtida forsk¬
ning är det viktigt att anläggningen noga
dokumenteras innan några förändringar
görs.»

Syftet med projektet är alltså att för¬
tydliga Uraniborgs utseende, dvs. att uti¬
från de arkeologiska resultaten rekonst¬
ruera delar av vallanläggningen samt
trädgården. För att den här restaurering¬
en/rekonstruktionen skulle gå att genom¬
föra, krävdes det emellertid komplette¬
rande arkeologiska undersökningar, dels
för att lösa problematiska byggnadstekniska frågor, dels för att dokumentera
sådant som skulle komma att schaktas
bort under arbetet. Undersökningarna
gjordes parallellt med att rekonstruk¬
tionsarbetet påbörjades i september 1991
och pågick fram till februari 1992. De
resultat, som framkom under den här
perioden, användes för att modifiera
planerna i projektbeskrivningen, när
provgrävningarna 1988-90 inte gett till¬
räckligt med underlag för definitiva Pro¬
jekte ringsri t n ing ar .
Ett stort problem under hela plane¬
ringsfasen av rekonstruktionen har varit
att dc byggnadsrester, som finns kvar, är
relativt små och att tolkningsunderlaget
därför är begränsat. I varje enskild detalj
av anläggningen når man hela tiden en
punkt, där de arkeologiska resultaten
inte kan ge mer information och där man
istället måste använda samtida illustratio¬
ner av Uraniborg, jämförelser med ännu
existerande anläggningar av samma typ
samt rena sannolikhetsresonemang grun¬
dade på tekniska förutsättningar och be¬
gränsningar. Detta är emellertid inget
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Bild 1. Det s.k. »Marburgsnittet», som Tycho Brahe sände till lantgreven Wilhelm
av Hessen i mars 1586 och som nu finns i arkivet i Marburg. Det visar Uraniborg så
som det förmodligen såg ut strax efter färdigställandet, utan bastioner (jfr bild 2).
Källa: Beckett, F. & Christensen, C. 1921.

som är unikt för det här rekonstruktions-

försöket; liknande situationer uppstår all¬
tid när man skall börja tolka och använda
ett arkeologiskt material.

Uraniborg enligt samtida avbildningar

Samtliga tidigare försök att rekonstruera
Uraniborg, men då endast i ord och bild
(se bl.a. Beckett, F. & Christensen, C.
1921), har gjorts med utgångspunkt i två
samtida träsnitt.
Det äldsta är det s.k. »Marburgsnittet»,
som Tycho Brahe sände till lantgreven
Wilhelm av Hessen i mars 1586 och som
nu finns i arkivet i Marburg (bild 1). Här
framställs vallanläggningarna som en i
14

stort sett rätvinklig kvadrat med ungefär
lika långa sidor. Perspektivet är emeller¬
tid lite underligt, varför det är svårt att få
fram en riktigt säker bild. Marburgsnittet
visar dessutom att man 1586 ännu inte
hade börjat bygga bastionerna i vallarna,
något som kommer att behandlas mer in¬
gående senare. Förutom avbildningen av
Uraniborg finns det också skriftlig infor¬
mation om anläggningen på träsnittet,
t.ex. vallarnas höjd och bredd. Den här
informationen är emellertid mera svårtydd, eftersom måtten anges i fot, och
den måttenheten har som bekant en
mycket varierande storlek.
År 1596 publicerade Tycho Brahe
»Epistolarum astronomicarum libri». I
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Bild 2. Träsnitt av Uraniborg publicerat av Tycho Brahe i »Epistolarum astronomicarum libri», från 1596. Här har bastioner byggts på de raka vallarna.
dessutom har man anlagt en symmetriskt uppbyggd trädgård. Ur del exemplar av
boken, som 1991 inköpts till Tycho Brahc-museet. Foto: Viveca Ohlsson. Lands¬
krona Museum.

detta verk finns ett träsnitt, som återger
Uraniborg ur samma perspektiv som i
Marburgsnittet, dvs. sett snett ovanifrån
från öster (bild 2). Här framställs vallan¬
läggningen som mera oregelbunden, med
den öst-västliga axeln något utdragen i
förhållande till den nord-sydliga. (Det
visade sig vid undersökningen 1991-92
att det i verkligheten är tvärtom, något
som diskuteras senare.) Dessutom har
man någon gång under de 10 år, som gått
sedan Marburgsnittet, tillfogat basti¬
onerna.
Båda träsnitten framställer alltså Urani¬

borg som en i stort sett symmetrisk an¬
läggning. Den består enligt dessa av
följande huvuddelar:
En huvudbyggnad placerad mitt i an¬
läggningen med långsidorna i nord-sydlig
riktning. Runt huvudbyggnaden finns en
rund gårdsplan, varifrån fyra gångar strå¬
lar ut, en mot varje väderstreck.
Trädgården, -som omger huvudbygg¬
naden, delas upp i fyra kvadranter av
gångarna. Gårdsplanen samt gångarna
avgränsas från trädgården med staket.
Dessutom delas varje kvadrant upp i två
delar av ett staket, en inre trädgårdsdel
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Dild 3. Christensens försök till rekonstruktion av Uranihorg fran 1921 Han har
främst använt de tvä samtida träsnitten som förebilder och då komm il fram lill
denna »idealplan" över anläggningen. Källa: Deeken . F. & Christensen. C. 1921.

samt en yttre del med fruktträd. Träd-

gärdsdelen skiljer sig utseendemässigt åt
på de båda träsnitten.
På båda illustrationerna finns det fyra
lusthus i trädgården, ett i varje kvadrant.
Pä träsnittet frän 1586 är de placerade i
de inre delarna av trädgården, medan de
har flyttats ut i bastionerna pä träsnittet
från 1596.
Hela anläggningen omges av vallar,
vilka är placerade så, att hörnen ligger i
de fyra väderstrecken I varje hörn finns
det en byggnad; i öster och väster port¬
hus, i norr tjänstefolkets bostad och i
söder ett boktryckeri. (Observera att
öster är nedåt och väster är uppåt på båda
träsnitten: detta var del vanliga sättet alt
16

rita kartor och ritningar på den här tiden.)
Bastioner har tillfogats på träsnittet frän
1596. Dessutom verkar det som om det
bröstvärn, som avbildas pä murkrönet
1586. har tagits bort 1596. Träsnitten är
emellertid inte helt tydliga, och därför är
tolkningssvärigheterna stora.
Tidigare undersökningar
Christensens försök till rekonstruktion
från 1921 (bild 3) är starkt präglat av den
bild av Uraniborg. som dc båda träsnitten
ger. eftersom han inte hade speciellt
mycket arkeologiskt material att grunda
sina ritningar på. Det är först efter prov¬
grävningarna 1988-90 som en tydligare

bild av anläggningen har börjat växa
fram. framför allt av vallanläggningens
geometriska form samt vallarnas upp¬
byggnad. Detta är emellertid inte första
gången man undersöker Uraniborg arkeo¬
logiskt. Redan under början av 1800-talet
gjordes relativt omfattande utgrävningar;
dock undersöktes endast huvudbyggna¬
dens källare samt hörnbyggnaderna.
Mätningar av vallanläggningens geomet¬
riska form gjordes endast på de rester,
som var synliga ovan jord, vilket gav
mycket varierande reslutat (CarlheimGyllensköld, V. m.fl. 1925). Oftast var
dessutom dokumentationen bristfällig, i
varje fall med våra ögon sett. Följande
undersökningar har gjorts inom Uraniborgs-Stjärneborgs fornlämningsområde:
Undersökning av främst Stjärncborg
men också delar av Uraniborg 1823-24,
publicerad av biskop Vilhelm Faxe i Physiografiska Sällskapets årsberättelse 1824
med titeln »Fornlemningar af Tycho
Brahes Stjerneborg och Uraniborg på
Öcn Hven, aftäcktc åren 1823 och 1824».
Undersökning av Stjärncborg samt käl¬
larvåningen i Uraniborgs huvudbyggnad
1901, publicerad av C. V. L. Charlier i
»Utgräfningarna af Tycho Brahes obser¬
vatorier på ön Hven sommaren 1901 ».
En mer eller mindre illegal utgrävning
1902, gjord av tyska astronomer. Endast
Uraniborgs västra porthus undersöktes.
Resultatet publicerades i tidskriften »Das
Weltall», 1903-04, med titeln »Ausgrab¬
ungen und Vermessungen der Sternwar
tenrestc Tycho Brahes auf der Insel Hven
im Jahre 1902».
Undersökning av Stjärneborg samt Ur¬
aniborgs samtliga hörnbyggnader 1924.
Dessutom togs två mindre schakt upp i
nordvästra vallen, dock utan att man lade
märke till vallens lerkärna eller den s.k.
vallfotcn (se nedan). Utgrävningsrcsulta-

ten presenterades i den otryckta »Utred¬
ning angående Tycho Brahe ruinerna på
Hven. Rapport inlämnad till Kungliga
Vetenskapsakademien 1925». författad
av V. Carlheim-Gyllensköld, M. Olsson
och R. Hjort.

börstöreisen av anläggningen
Som vi kan se har området »utsatts» för
en rad mer eller mindre vetenskapliga
undersökningar under 1800- och 1900-talen. De tidigaste utgrävningarna hade
oftast en mycket bristfällig dokumenta¬
tion, och mycket av lämningarna har
troligen förstörts av mer eller mindre pro¬
fessionella arkeologer. Detta gäller i syn¬
nerhet dc fyra hörnbyggnaderna i vallanläggningen, vilka grävts ut helt eller
delvis vid åtminstone två tillfällen före
utgrävningarna 1988-92. Dessutom har
man byggt en rad skolhus, lärarbostad.
offentlig toalett och fotbollsplan samt lagt
ned ett stort antal el-, avlopps- och vatten¬
ledningar inom området utan någon
antikvarisk kontroll. Förstörelsen av
Uraniborg är emellertid inget nytt feno¬
men. Redan från den tidpunkt Tycho
Brahe lämnade Ven i mars 1597 (Norlind, W. 1970, sid. 255) började slottet
förfalla. Det finns uppgifter frän 1620talet om att man har sålt tegel från Urani¬
borg, vilket användes vid byggandet av
en ny kungsgård på ön (Jern, C. H. 1976,
sid. 102-103). Dessutom finns det uppgif¬
ter frän hösten 1671, när den franske
astronomen Jean Picard besökte Ven.
Han beskriver hur svårt det ar att hitta
några mer betydande rester av Uraniborg
och att den nordöstra delen av vallanläggningen i stort sett var bortplöjd, eftersom
området användes som åker (Larsson, K.
L. 1985. sid 20-21). Tydligen har alltså
förfallet och rivningen av hela anlägg-
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Bild 4. Den s.k. vallfoten i den sydöstra vallens södra del fotograferad från öslnordöst. Här ser man tydligt
de två skiften med fältsten upplagd i en relativt rak linje i vallens framkant. Vallfoten finns bevarad runt hela
Uraniborg.

ningen gått mycket snabbt. Allt detta har
lett till att den största delen av byggnadslämningarna har förstörts och att en rad
intressanta byggnadsdetaljer försvunnit.

Undersökningarna 1988-1992

Läget när vi började provgrävningarna
1988 var alltså inte speciellt hoppfullt rent
arkeologiskt sett. Skulle vi hitta några
rester alls, och om vi hittade något, i
vilket skick skulle det då vara? Utgräv¬
ningarna koncentrerades till det område,
som skulle komma att beröras av rekonst¬
ruktionen, dvs. Uraniborgs östra del.
Redan vid de första provgrävningarna
stötte vi på en arkeologisk »guldgruva»,
18

nämligen den s.k. vallfoten. Denna be¬
står av 1 till 5 skift fältsten, ca 0.3-0,8
m stora, och markerar med största sanno¬
likhet positionen för vallarnas utsida (bild
4). Förmodligen har den fungerat som
grund för vallens beklädnad på utsidan.
Vallfoten finns runt hela vallanläggning¬
en och togs fram i hela sin sträckning vid
den sydöstra och den nordöstra vallen
samt vid den södra delen av den sydvästra
vallen. I övriga delar av vallen har vall¬
foten tagits fram i provschakt placerade
med jämna mellanrum. I och med att vi
hittade en tydlig markering av var vallen
exakt hade legat, underlättades arbetet
betydligt. Vi kunde nu mäta in vallfoten
med stor noggrannhet, kontrollera an-
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Bild 5. Ritning över valkmläggningens geometriska form. Vallfoten har använts
som utgångspunkt för beräkning av hörnvinklar och avstånd inom anläggningen.

läggningens geometriska form, storlek,
förhållande till hörnhyggnader etc. Följ¬
ande har framkommit ont Uraniborg.

Läge och grundplan
Uraniborg ligger på Vens högsta punkt,
ca 45 m.ö.h. Anläggningen har placerats
så, att man haft fri sikt runt hela horison¬
ten frän huvudbyggnaden. Med hjälp av
de ekvidistanskartor, som gjorts 1924 och
1991. samt utgrävningsresultatet frän
1988-92 års undersökningar kan man bil¬
da sig en relativt bra bild av de höjdför¬
hållanden, som rått i området, innan
Uraniborg byggdes. Det visar sig då, att

man inte gjort några större utfyllnader
eller utschaktningar, innan man började
bygga; den naturliga marknivån har be¬
hållits. P.g.a. detta är inte ytan i plan;
framför allt ligger det östra hörnet ca 0,5 m
lägre än det övriga området. Detta kan
ha påverkat utsättningen och därmed
placeringen av bl. a. vallfot och hörn¬

byggnader.
Vallanläggningens geometriska form
har alltså kunnat fastställas genom upp¬
täckten av den s.k. vallfoten. Trots att
denna är relativt grovt konstruerad av ca
0.3-0,8 m stora fältstenar, har det varit
möjligt att fä fram en huvudriktning på
varje valldel. Redan efter provgrävning19

arna 1988-90 kunde vi med stor säkerhet
säga att vallarna inte bildar en rätvinklig
kvadrat utan snarare en oregelbunden

fyrhörning med följande ungefärliga
hörnvinklar (±1 grad): N 86 grader. S 86
grader, Ö 96 grader och V 92 grader.
Vallanläggningen är alltså, som tidigare
nämnts, utdragen i nord-sydlig riktning.
Längden på den nord-sydgående axeln är
ca 138 m och på den öst-västgående ca
128,1 m, en skillnad pä nästan 10 m.
Dessutom är det östra hörnet ca 3,3 m
längre indraget mot centrumpunkten än
det västra (bild 5).

Y:*rÆ
'

. /

/i

yt- A

i*

JK

4'

e

%

m

’dt»,,*
.

Bastionerna och hörnbyggnaderna
Bastionerna är, som tidigare nämnts, till¬
byggda sekundärt någon gång under
perioden 1586-96. Detta kunde för första
gången bekräftas arkeologiskt under en
provgrävning 1989. Den ursprungliga,
raka vallfoten hittades då inne i den syd¬
östra bastionen. Under utgrävningen
1991-92 bekräftades detta på ett flertal
ställen (bild 6 och 7). Bastionernas place¬
ring på den raka vallfoten har också varit
ett problem. Man har sett att de kvarvar¬
ande resterna av bastionerna ovan jord
inte legat symmetriskt vare sig på de raka
vallarna eller inbördes. Detta har man
tidigare velat förklara med att jorden
hamnat där vid rivningen. Genom att vi
hittade vallfoten, kunde vi visa att bastio¬
nerna verkligen inte hade legat symmet¬
riskt placerade på de raka valldelarna. Så
ligger t.ex. den sydöstra bastionen ca 4,25
m för långt åt söder och den nordöstra ca
1,7 m för långt åt sydöst. Dessutom är
båda de utgrävda bastionerna intryckta
ca 0,7-0,8 m mot den raka vallfoten; de
bildar alltså inte perfekta halvcirklar.
Hörnbyggnadernas placering i förhål¬
lande till vallfoten följer inte Christen20
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Bild 6. Den raka vallfoten innanför den sydöstra
bastionen, vilken visar att bastionerna tillfogats
sekundärt. Bilden är tagen från nordöst och visar
den södra anslutningen mellan den sydöstra, raka
vallfoten och bastionen. Den raka vallfoten ligger
mitt i bilden med bastionen till vänster.

sens idealplan (bild 3); det finns vissa
avvikelser också här. Det östra porthuset
samt den kullerstensgång (bild 8), som
leder in mot huvudbyggnaden, är place¬
rade ca 0,55 m för långt åt söder i förhål¬
lande till vallfoten. Detta leder till att
vallfoten sluter till porthusets långsidor
på ett osymmetriskt sätt, något som kan
ses med blotta ögat (bild 9). De södra och
västra hörnbyggnaderna ligger i stort sett
riktigt, endast mindre avvikelser finns
här. Emellertid är det västra porthuset
byggt på ett mycket underligt sätt; lång¬
sidorna är inte parallella! Tegelresterna
som återstår på syllstenarna har mätts in
noggrant, och resultaten är entydiga.
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Bild 7. Den raka vallfoten innanför den nordöstra
bastionen, vilken visar att bastionerna tillfogats
sekundärt. Bilden är tagen från nordväst och visar
den södra anslutningen mellan den nordöstra, raka
vallen och bastionen. Den raka vallfolen ligger mitt
i bilden med bastionen till vänster. Observera att
det finns ett mellanrum mellan vallfot och bastion
här, ännu ett exempel pä oregelbundenheter i
konstruktionen (jfr bild 6). Den norra anslutningen
i den här bastionen har samma utseende.

Bild 8. Kullerstensgång innanför det östra porthuset
sedd från väster. Endast den norra delen av gången
har tagits fram här, men man ser tydligt ränndalen
för vattenavrinning i schaktets mitt.
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Bild 9. Principskiss över det östra porthusets förskjutning åt söder. Bild A visar
hur det ser ut i verkligheten; vallfoten sluter osymmetriskt till porthusets långsidor.
Bild B visar hur det skulle sett ut enligt »idealplanen» (bild 3).
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samma utseende (bild 11), frånsett bred¬
den. Gångarna i nord-sydlig riktning har
en bredd på ca 3,3 m, medan gångarna i
öst-västlig riktning är ca 4,3 m breda.
Ytterligare en avvikelse från mönstret är
den norra gångens utformning strax
innan den ansluter till den norra hörn¬
byggnaden. Den sjunker kraftigt i nivå,
ca 0,4-0,5 m, på en sträcka av ca 4 m.
Detta har inte observerats vid någon av
de tre andra hörnbyggnaderna.

Vallarnas konstruktion

1LS
Bild 10. Grunden till trapptornet vid den södra
hörnbyggnadens (boktryckeriets) västra sida. Till
vänster ser man också vallfoten, som sluter till
trapptornet. Grunden är uppmurad av stora tegel¬
stenar (24x12x8 cm) och har ett kalkputslager
utanpå. Mitt på grunden finns också en smal stödmur av något slag.

Eventuellt kan man tänka sig att oregel¬
bundenheterna har kompenserats längre
upp i tegelmuren; endast 1-2 tegelskift
finns ju kvar. Den norra hörnbyggnaden
har inte berörts av undersökningen.
En del detaljer i hörnbyggnadernas
konstruktion, som finns med på träsnit¬
ten. har kunnat beläggas arkeologiskt. Så
t.ex. har vi hittat grunderna till de trapptorn, som finns avbildade vid den södra
hörnbyggnadens östra och västra sidor
(bild 1 och 2 samt bild 10).
Vissa rester av gångarna in mot huvud¬
byggnaden finns bevarade i anslutning till
hörnbyggnaderna. De är samtliga belag¬
da med kullersten och har i stort sett
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Genom att dra 15 snitt genom vallarna
och rita de profiler, som dä framkom, har
vi fått en mycket bra bild av hur vallarna
är uppbyggda. I stort sett samtliga ser ut
på samma sätt: en lerkärna i mitten och
runt denna mera sandiga massor, som
flutit ut åt sidorna. Lerkärnan består av
två till sex lerlager, och uppläggningen
verkar ha skett utan någon större plane¬
ring; man har helt enkelt tagit det mate¬
rial, som varit tillgängligt för tillfället.
Vallkärnan i den sydöstra bastionen skil¬
jer sig något från den övriga vallen; här
ingår ett rivningslager i basen av kärnan.
Detta måste anses vara en något underlig
konstruktion, eftersom detta lösa tegeloch kalkbrukslager måste ha haft en de¬
stabiliserande verkan på hela bastionen.
Vad gäller spår av förstärkande träkonst¬
ruktioner inuti vallen samt beklädnad på
vallarnas in- och utsida, har utgrävningar¬
na inte gett några som helst resultat. De
samtida träsnitten visar att vallarna haft
någon form av beklädnad (bild 1 och 2).
Vad det är man försöker att avbilda är
dock svårt att se, förmodligen är det tegel
eller någon form av huggen sten. Något
som talar emot tegelklädda vallar är att
mängden rivningsmassor längs med val¬
larnas utsida är relativt begränsad; före¬
komsten är mycket större runt hörnbygg-
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Bild II. Kullerstensgäng vid den norra hörnbyggnaden fotograferad från norr.
Endast den västra delen av gången är framtagen här. Man ser tydligt att gångens
nivå sjunker närmare mot hörnbyggnaden. För att hindra jordmassorna i träd¬
gården att rasa ned pä kullerstenen här har man byggt upp en skyddsmur, vilken
syns längst ned till vänster i bild. Strax till höger om denna syns den ena ränndalen.
Längst till höger i schaktet syns den av stora, flata stenar markerade mittlinjen.

naderna. Sannolikheten är därför större
att de varit klädda med sten av något slag
och att denna sten sålts vid rivningen och
fraktats bort p.g.a. sitt värde i det relativt

stenfattiga Øresundsområdet.
Vallprofilerna visar också att det med
stor sannolikhet har funnits någon form
av grund »vallgrav» precis framför den
raka vallfoten. Samtliga profiler här har
ett mer eller mindre lerigt/vattenavsatt
lager med träkol och en mindre mängd
tegelflis, kalkbruk etc. framför vallfoten,
vilket bildar ett ca 0,2-0,6 m djupt »dike».
Troligen har konstruktionen haft en dränerande funktion, men dessutom har den
också gett vallarna ett mäktigare utseen¬
de rent visuellt.
Vad gäller mer konkreta uppgifter om
vallens bredd, höjd, lutningsgrad etc. så
är det svårare att uttala sig säkert. De
skriftliga uppgifter, som Tycho Brahe

själv publicerade (se bl. a. Jern, C. H.
1976, sid. 126-128), är osäkra, dels där¬
för att de skiljer sig åt från källa till källa,
dels därför att den tidens fotmått variera¬
de så mycket. De arkeologiska resultaten
är också svåra att tolka; vallanläggningen
har rivits så omsorgsfullt, att det är svårt
att få några säkra mått. Försök att använ¬
da de samtida träsnitten för att få fram
uppgifter om vallens utseende har också
gjorts. Det visar sig emellertid att träsnit¬
tens mått och vinklar varierar så mycket,
både på varje illustration i sig och dess¬
utom mellan illustrationerna, att det hela
blir meningslöst. Ett enda mått, vallens
bredd i basen, har kunnat tas fram på ett
ungefär med arkeologiska metoder. Detta
har gjorts genom mätning av avståndet
från vallfotens framkant till lerkärnans
bakkant. Man får då fram en ungefärlig
bredd på 4-5 m.
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Trädgården, lös fynd

Undersökningen av den forna trädgården
har inte gett speciellt mycket informa¬
tion. Endast ett fåtal stolphål samt två
avfallsgropar har hittats. Detta är emel¬
lertid inte så konstigt, eftersom den här
delen av Uraniborg har använts som åker
under nästan 300 år. Dc rester som even¬
tuellt fanns kvar av staket, lusthus, rabat¬
ter etc. har troligen plöjts bort ganska
snabbt.
De fynd, som hittats vid undersökning¬
arna 1988-92, består till största delen av
keramik och olika typer av byggnads¬
material, främst från hörnbyggnaderna.
Keramikmaterialcl från Uraniborg kan
delas in i tre huvudtyper: yngre svart¬
gods, yngre rödgods och stengods. Ca 80
% utgörs av yngre rödgods. Dessutom
har vi hittat spik, planglas, glasflaskor,
mindre koppar- och bronsföremål samt
en mindre mängd slagg,

Sammanfattning av resultaten

:

Som vi kan se har dc arkeologiska under¬
sökningarna 1988-92 gett cn helt ny bild
av Uraniborg. Det som man tidigare
ansåg ha varit en helt symmetriskt upp¬
byggd anläggning, anlagd efter renäs¬
sansens alla ideal, har visat sig vara en
mer eller mindre oregelbunden anlägg¬
ning, däT man anpassat vallar och bygg¬
nader efter den naturliga nivå och de för¬
utsättningar, som funnits på platsen. Tro¬
ligen har Tycho Brahes anseende som en
noggrann vetenskapsman spelat en stor
roll för de föreställningar man tidigare
haft om Uraniborg. Man har förutsatt att
han har kontrollerat byggandet av an¬
läggningen lika noggrant som han över¬
vakat utförandet av sina vetenskapliga
observationer och experiment. Förmodli¬
gen har han istället överlämnat det mesta
24

av ansvaret för byggandet tili sina olika
byggmästare, och i slutändan har kanske
bönderna på Ven lått göra mycket av
arbetet själva (Jern, C. H. 197(i. sid. 89101).
Samtidigt har undersökningarna visat
pä de begränsningar, som finns inbyggda
i den historisk-arkeologiska metoden, i
varje fail när det gäller en så fullständigt
förstörd anläggning som Uraniborg. Det
är endast grunderna till byggnader och
vallar som har hittats, och frågan är hur
mycket information man egentligen kan
få ut ur ett sådant material och vilka slut¬
satser man kan dra. Dc samtida träsnitten
visar troligen den bild Tycho Brahe själv
ville att folk skulle få av hans borg; därför
är deras värde som »bevismaterial» rela¬
tivt begränsat. Emellertid kan man säga
att huvuddragen i anläggningen har återgivils någorlunda korrekt, frånsett vall¬
anläggningens geometriska form. Slutsat¬
sen efter de här undersökningarna måste
därför bli att den historiska arkeologin
endast kan ge ett »skelett» av basfakta i
det här fallet; för att få mera kött på
benen återstår bara spekulationer och
diskussioner grundade pä utseendet hos
eventuella liknande anläggningar samt
rena sannolikhelsrcsoncmang, som utgår
från vad som är tekniskt möjligt och
troligt.
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Tycho Brahes trädgård
Av Sven-lngvar Andersson
Kunstakademie!, Köpenhamn

Från Tycho Brahes egen tid finns det två
framställningar av Uraniborg. Det är
»Marburgträsnittet» från 1585, som visar
anläggningen med precis kvardatisk avgränsning och Epistolarum astronomicarum libri frän 1596 med halvcirkelformade bastioner på vallens alla sidor.
Dessa bilder står i en stark kontrast till
den diffusa ordning, som ännu 1991
dominerade platsen.
Men de gav fantasien vingar. De ger i
bild den föreställning av kulturell kraft,
soin astronomen får genom att läsa Tychos
skrifter och genom att tolka deras histo¬
riska betydelse. 1500-talsbilderna visar
ett litet palats omgivet av trädgårdar
innanför höga vallar. I sin symmetriska
och fast genomarbetade form saknar an¬
läggningen motstycke. Man måste fråga
sig om denna tecknade dröm någonsin
har varit verklighet.
När Tycho Brahes beundrare med Karl
Larsson i spetsen ville ge Uraniborg
en form, som på ett mera värdigt sätt
påminde om mästaren, stötte man på
svårigheter. Det var inte tänkbart att
återuppföra palatset, även om arkitekten
Charles Christensen i samarbete med
konsthistorikern Francis Beckett hade
gjort detaljerade rekonstruktionsforslag
redan 1921. Tanken gick då till trädgår¬
den. På båda 1500-talsbilderna är den
framställd med fruktträdgård, lusthus och
en prydnadsträdgärd inom staket, som på
1596-bilden är fint mönstrad. Trädgården
kunde man återskapa. Jag fick den
26

mycket stimulerande uppgiften att visa,
hur det kunde göras, och man betraktade
det som givet, att den gamla sockensko¬
lan skulle rivas. Någon som inte beund¬
rade Tycho lika mycket som Karl Lars¬
son, hoppades kanske, att skolan skulle
hindra alla planer på upprustning. För
naturligtvis kunde man inte beröva ven¬
borna deras lilla levande kulturcentrum.
Då föddes tanken, att man kunde åter¬
skapa det tillstånd, som kan ha rått, när
Tycho Brahe höll pä med att bygga sin
vetenskapliga borg. Vi tänkte oss att han
började med enkla jordvallar, fortsatte
med att förstärka mot nordöst samt mar¬
kerade byggnadens plan och volym - och
anlade den första av de fyra trädgårdar¬
na, den som låg i solvärmen framför den
färdiga muren. När han hade hunnit så
långt, uppförde han ett lusthus och höll
en sommarfest i en paus i det vetenskap¬
liga arbetet.
Ja. detta är fri fantasi, men inte friare
än att Tycho den första tiden bodde på
den kungsgård, som redan fanns på Ven,
och allt kan ju inte ha varit färdigt på en
gång. När denna idé antagits, började
projekteringen med insamlande av kun¬
skap. Den bestod i tolkning av 1500-talsbilderna och de tidigare rekonstruktions¬
forslagen, studier av Tycho Brahes egna
skrifter, arkeologiska undersökningar
och studiet av källskrifter beträffande
1500-talets trädgårdskonst, växtmaterial
och vallbyggnadsteknik.
Arbetsgruppen, som bestod av läns-

ITS

1
irø

®s„

MM

ii

øMr

kå,
A

WMÍmli

.jå

VS

ll“ig

«

“

*4

0/.

Denna illustration frän 1596 iir en s. k. rest plan. Den återger alltså mönstret på
ytun samtidigt som den ger en föreställning om rum och volymer. Man ser, att
vallen gjorde anläggningen till en sluten gård, att huvudbyggnaden var ett sago¬
slott oeh att trädgårdarna var mönstrade som mattor.

antikvarie Carin Bunte. Anders Ödman
vid arkeologiska institutionen vid Lunds
Universitet, Lars Cnattingius frän Riks¬
antikvarieämbetet, stadsarkitekten Gunnar
Hermansson oeh kulturchefen Margareta
Alin från Landskrona kommun, kunde

den 16 augusti 1991 rekommendera ett
anläggningsprogram till utförande. Efter¬
som de arkeologiska undersökningar,
som det hade varit möjligt att utföra,
hade lämnat mänga frågor obesvarade,
måste vi pä mänga punkter vänta pä de
resultat, som den med anläggningsarbetet
sidolöpande arkeologiska undersökningen
gav.
Det var en krävande arbetsform, som

för det mesta bekräftade våra antagan¬
den, men ibland tvingade till ny projekte¬

ring. Den arkeologiska verkligheten var
naturligtvis vår oomtvistliga lag.
Trädgård är växter, och växter har
också sin kulturhistoria, sä vi studerade
vad Tycho Brahes trädgårdar kunde ha
innehållit. Vi ansåg oss kunna utgå ifrän,
att det pretentiösa lilla palatsets trädgår¬
dar huvudsakligen hade varit prydnadsanläggningar med blommor och läkeväxler. Grövre köksväxter kunde odlas vid
kungsgården, som Tycho också dispone¬
rade.
Professor Johan Lange vid Landbohøjskolen i Köpenhamn hjälpte oss med
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Den plan, som har använts till den förnyade anläggningen, har anpassats till den
verklighet, som utgrävningarna har visat. Mitt på bilden ser man det geometriska
system, som binder samman hus, borg och trädgård.

listor på sådana örter, som på Tycho
Brahes tid odlades i Skåne och det övriga
Danmark. Källorna är:
Christian Pedersen: Lægebog. (Malmö,
1533.)
Henrick Smid: Urtegaard. (Malmö. 1546.)
Jens Lauritzøn Wolff: Diarium sive Calendarium. (København, 1648.)

För att vara riktigt säkra bestämde vi,
att vi inte skulle använda någon växt, som
28

inte fanns upptagen på minst två listor. Vi
studerade också samtida nordeuropeisk
bildkonst och fann till exempel att Jan
Bruegels blomsterstycke från ca 1600
visade många av de växter, som var upp¬
tagna på listorna. Det gäller framför allt
lökväxter och sådana örter, som lätt för¬
ökas med frö. Det kan man förstå, efter¬
som både lökar och frön är lätta att ta
med sig på en resa. Utav de växter, som
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Pieter Bruegel den äldres trädgårdsbild från 1570 visar mycket åskådligt hur trägårdsarbete gick till på
Tycho Brahes tid.

på detta sätt stod till buds, valde vi dem,
som kan odlas utan svårigheter och som
är vackra att se på.
Det som ger oss anledning att tro, att
det verkligen har funnits en för tiden
avancerad odling av prydnadsväxter på
Uraniborg, är två kvinnor. Tychos syster
och hans hushållerska. Systern Sophie
var hans trognaste vän genom hela livet.
Hon blev gift med Otte Thott, och som
slottsfru på Eriksholm (Nuvarande Trol¬
leholm) anlade hon en trädgård där, som
lät tala om sig. Ett oblitt öde och ett stort
intresse för Tychos vetenskap medförde
långa uppehåll på Ven. Det vore under¬
ligt om hon inte behöll sitt trädgårdsintresse och tog sina resande vänner och

släktingar till hjälp, när hon ville ha för¬
sändelser av växter från de danska slottsträdgårdarna och från utlandet.
Hushållerskan var jungfru Live Larsdatter. (Inte att förväxla med den kvinna,
som var hans barns mor.) Hon var också
klok gumma, d.v.s. hon kunde bota sjuka
med hjälp av örter. När Tycho hade emi¬
grerat till Prag, flyttade hon till Köpen¬
hamn och levde där till 1691. Hon var
då 124 år gammal (!) och hade varit så
aktad för sin gärning, att hennes porträtt
blev målat. Det hänger i Frederiksborgsmuseet. Naturligtvis hade hon mer än dill
och persilja i sin trädgård.
Det som framträder särskilt tydligt på
bilden från 1596 är trädgårdens plan.
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Bukett, målad ca 1600 av Jan Bruegel. En stor del
av de växter, som nu blommar i Uraniborgs träd¬
gård, finns avbildade på denna målning.

Fyra likadana kvarter omger palatset. De
är alla skyddade av staket, och de består
av rabatter, som bildar ett dekorativt,
geometriskt mönster. Ställer man den be¬
rättigade frågan, om det verkligen har
sett ut på det viset på Uraniborg, kan

man dela upp den i tre: är det praktiskt
möjligt att odla med ett sådant mönster,
finns det liknande mönster från tiden och
kunde Tycho Brahe ha någon grund till
att anlägga en sådan trädgård?

För att kunna besvara frågan om den
praktiska odlingen bör man se på vad
mönstret består av. Konturerna markerar
gränsen mellan odlingsyta och grusgång.
Det kunde vara kantställda brädor men
brukade vara en kantväxt, vanligen bux¬
bom. Innanför buxbomshäcken växer
plantorna i gödslad mylla, utanför går
man torrt på grus. Gångarna är 115 cm
breda. Det motsvarar 4 fot, och är lagom
bredd, om man vill komma fram med
gödseln i en skottkärra. Trillebor heter
det i Danmark och i traditionsrika skån¬
ska bygder. Som på Ven.
Odlingsytornas, rabatternas, bredd va¬
rierar, men avståndet mellan kanten och
rabattens mitt överstiger inte 1 m. Så
långt kan man nå med en hacka, och man
kan alltså sköta rensningen utan att tram¬
pa in i rabatten. Det till synes rent deko¬
rativa mönstret motsvarar alltså rent
praktiska krav. Men det kunde naturligt¬
vis ha varit mycket enklare. Man finner
ännu denna odlingsform i skånska bond-
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Så här ligger lusthuset, skyddat av vallen, omgivet av fruktträd och nära observatoriepalatset.
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I våra dagar lever renässansträdgårdarnas buxbomsmönster kvar på några kyrko¬
gårdar och i enstaka täppor, haver, i Skåne. Trädgård i Abbekås 1959.

trädgårdar, framför allt på Österlen, och
ännu på 30-talet dominerade buxbomskantningen intrycket pä de flesta skånska
kyrkogårdar. Metoden hade visat sig så
praktisk, att den höll sig ända till dess
gräsklipparen blev bestämmande för
menig mans trädgård.
Den andra delfrågan gällde mönstret i
förhållande till Tycho Brahes tid. Till det
är att säga, att det återfinnes i de möns¬
terböcker för trädgårdar, som började att
komma vid denna tid i Europa. Man kan
nämna Jacques Androuet du Cerceau:
Les plus exellents bastiments de France.
(Paris, 1574), och Vredeman de Vries:
Hortorum Viridariorumqve. (Antwer¬
pen, 1583.)
Mest påminner Uraniborgträdgården
om den botaniska trädgården i Padua.
Den anlades 1545 och är fortfarande
välbevarad. Villandry är en 1500-talsanläggning i Loiredalen, som har rekonstru¬
erats med hjälp av du Cerceau’s mönsterböcker.
Vad föranledde då Tycho Brahe att

anlägga en så pretentiös trädgård? Man
kan först konstatera, att den inte är mer
ambitiös än huset med alla dess försirningar och dekorationer, men det förkla¬
rar inte den stränga geometrin och det

symmetriska greppet. Förklaringen får
sökas i hans lust att på renässansmänni¬
skans vis vara i första ledet på alla fält.
Palatsets likhet med Palladios Villa la
Rotonda i Vicenza är ofta nämnd. Genom
att foga trädgården och befästningen till
huset i ett och samma grepp kunde han
överträffa mästaren i programmatisk
konsekvens. Och han kunde göra det
hela till en symbol för vetenskap. Det
exakta och fullständigt avklarade. Som
en stjärna.
Trädgården var slutligen ett billigt sätt
att manifestera intellektuella, estetiska
och sociala ambitioner. Trädgårdar krä¬
ver i motsättning till hus inga dyrbara
material. Den krävde arbetskraft, och
den skaffade han sig genom böndernas
dagsverken. Ville han göra intryck på
sina kolleger och på sina kungliga gäster,
31

i

I

p

*
3

Í n

\'

T L.

v

f

fp

•T

fejr"
ti

Palatsets storlek kan man få en idé om tack vare järnramen (projekterad men inte utförd).

så kunde det inte ske billigare än genom
denna trädgård. Bondkvinnorna lukade,
bönderna grävde och snickrade staket,
hans syster Sophie och jungfru Live stod
för sådd och plantering. Och med silver¬
stift, passare och linjal hade Tycho själv
tecknat den dekorativa geometrin, kanske
i kollegialt samarbete med Hans van
Steenwinkel den ældre, som var arkitekt
vid Kronborg.
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